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FACIPLAC – Faculdades integradas

DISCIPLINA: 

Projeto de Arquitetura III

(Projeto residencial)

PROF.: ARQ. RAULL CHAGAS

UDF – CENTRO UNIVERSITÁRIO

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA

PROF.: ARQ. RAULL CHAGAS
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Arquitetura

A arquitetura (AO 1945: arquitectura) (do
grego αρχή [arkhé] significando "primeiro" ou
"principal" e τέχνη [tékhton] significando
"construção") refere-se à técnica de projetar e
edificar o ambiente habitado pelo ser humano

Primeiramente, a arquitetura se manifesta de
dois modos diferentes: a atividade (o campo
de trabalho do arquiteto) e o resultado físico
(o conjunto construído de um arquiteto, de um
povo e da humanidade como um todo)

Arquitetura

A arquitetura enquanto
atividade é um campo
multidisciplinar, incluindo em
sua base a matemática, as
ciências, as artes, a tecnologia,
as ciências sociais, a política, a
história, a filosofia, entre outros.
Sendo uma atividade complexa,
é difícil concebê-la de forma
precisa, já que a palavra tem
diversas acepções e a atividade
tem diversos desdobramentos.

• Arquitetura egípcia:
Templo de Edfu

• Arquitetura grega:
Academia de Atenas
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Arquitetura

“Arquitetura é música petrificada”

Johann Wolfgang von Goethe

Arquitetura

“Arquitetura é música petrificada”

Johann Wolfgang von Goethe



14/08/2017

4

Arquitetura
A cidade, enquanto espaço construído e habitado pelo ser humano, manifesta-se como  arquitetura

Urbanismo

Urbanismo é a disciplina e a
atividade relacionadas com o
estudo, regulação, controle e
planejamento da cidade (em
seu sentido mais amplo) e da
urbanização.

Urbanismo de
Curitiba.Fonte: curitiba-
parana.net
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Urbanismo

Ciência humana (ciência aplicada), de caráter multidisciplinar, inserida no
contexto de uma sociedade em processo de crescimento demográfico e
respondendo a pressão de civilização e urbanidade, enfrentando suas
demandas e problemas.

Numa perspectiva simplista, o urbanismo corresponde à ação de projetar e
ordenar as cidades

Urbanismo

Portanto, o estudo do
urbanismo deve ser uma
atividade multidisciplinar e
complexa que dialoga
principalmente com a
arquitetura (em seu sentido
mais comum), com a
arquitetura da paisagem, com o
design e com a política. Ele
necessita da contribuição de
áreas do conhecimento como a
ecologia, geologia, ciências
sociais, geografia e outras
ciências.

“Explica-se” principalmente a
partir do planejamento urbano
e o desenho urbano, duas de
suas sub-especialidades

Projeto urbanístico de loteamento.
Fonte: Alphaville.com
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Conceito de Arquitetura e/ou Urbanismo

Ciência humana aplicada, que estuda o
comportamento humano, para apresentar
planejamento espacial visando atender suas
expectativas e necessidades funcionais,
bioclimaticas, psicologicas, sensoriais,
estéticas, simbólico-espirituais, socio-
copresenciais, economicas e financeiras.

Raull Chagas Arquiteto

Normas contemporâneas
NBR 15575:2013 e NBR 16280:2014



14/08/2017

7

Normas sustentabilidade

• Sustentabilidade Guia CBIC - O Guia CBIC de Boas Práticas em Sustentabilidade na Indústria
da Construção.

• Decreto nº 7.746 - de 5 de junho de 2012 -Regulamenta o artigo 3º da Lei nº 8.666 de 1993;
Estabelece critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável por meio das contratações públicas; Institui a Comissão
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.

• Resolução CONAMA Nº 448 - de 18/01/2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 da
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA.

• Decreto nº 7746/2012 - Regulamenta o art. 3o da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, e
institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.

• RESOLUÇÃO CONAMA Nº 431 - 16/08/2004 - Altera o art. 3o da Resolução no 307, de 5 de
julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, estabelecendo nova
classificação para o gesso.

• RESOLUÇÃO CONAMA Nº 348 - de 16/08/2004- Altera a Resolução CONAMA no 307, de 5
de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.

• RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307 - de 05/07/2002 -Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

UDF – CENTRO UNIVERSITÁRIO

APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE 
ARQUITETURA NA 

CONTEMPORANEIDADE

PROF.: ARQ. RAULL CHAGAS
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ELABORAÇÃO DE PROJETO

Projetos 
exigidos por 

orgãos
Projeto ideal para 

interpretação e 
execução

Elaboração de projetosProjeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas
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Elaboração de projetos

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas

Elaboração de projetos

80X210

70X210

G
A
S

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas
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Elaboração de projetos

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas

Elaboração de projetos

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas
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Elaboração de projetos

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas

Elaboração de projetos

Projeto de arquitetura:  Raull Chagas
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Elaboração de projetos

Projeto de arquitetura e paisagismo: Raull Chagas

ARQUITETURA E URBANISMO

• PLANEJAMENTO DE ESPAÇO E PROJETO
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Mapa conceitual de conhecimentos em Arquitetura e Urbanismo

RELAÇÕES MÉTRICAS E ERGONOMIA, GEOMETRIA

ESPACIAL, TECNOLOGIA DE MATERIAS, DESENHO

TÉCNICO, ANTROPOMETRIA, ATIVIDADES E RELAÇÕES,

ESTATÍSTICA, SEGURANÇA, TRABALHO, OCUPAÇÃO DO

E S P A Ç O ,  R E L A Ç Ã O  E N T R E  A T I V I D A D E S

CONFORTO TÉRMICO, CONFORTO ACÚSTICO, QUALIDADE

E  R E N O V A Ç Ã O  D O  A R ,  C O N F O R T O

L U M Í N I C O ( L U M I N O T É C N I C A )

PRINCÍPIOS DE COMPOSIÇÃO PLÁSTICA APLICADOS AO

PROJETO EM QUESTÃO, CORRENTE DE PENSAMENTO

ESTÉTICO ADOTADO, REFERENCIAIS PLÁSTICOS,

SIMBOLISMO, POSSIBILIDADES DE RECURSOS VISUAIS

PESQUISADOS OU ADOTADOS, CONTEXTUALIZAÇÃO

CULTURAL CASO HAJA  TEMÁTICA  RELEVANTE,

C R I T É R I O S  P L Á S T I C O S  A D O T A D O S

CARÁTER, EFEITOS E SENSAÇÕES PERCEPTIVAS /

SENSORIAIS, PERFIL PSICOLÓGICO DOS USUÁRIOS,

PONTOS DE PERCEPÇÃO DO ESPAÇO, TOPOLOGIA,

ORIENTABILIDADE, IDENTIFICABILIDADE, QUESTÕES

C O G N I T I V A S  D E  R E L E V Â N C I A

QUESTÃO FINANCEIRA, CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, PRAZO DE

RETORNO DE INVESTIMENTO, CUSTOS DE MANUTENÇÃO,

CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS COM AS

DECISÕES DE PROJETO. CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS DE

ESCOLHAS DE MATERIAIS, DAS FORMAS, E DAS CORES EM

RELAÇÃO AOS GASTOS . APROVEITAMENTO DO MODULO DO

FABRICANTE. MANEIRA DE PAGINAR ECONOMIZANDO EM

Q U E B R A S .  U T I L I Z A Ç Ã O  D E  S O B R A S  P A R A

REAPROVEITAMENTO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS

C O P R E S E N Ç A ,  A X I A L I D A D E ,  C O N V E X I D A D E  E

CONCAVIDADE DOS ESPAÇOS, CONSTITUTIVIDADE,

BARREIRAS, ACESSOS, ATIVIDADES DE ATRAÇÃO

S O C I A L ,  A G R E G A Ç Ã O  E  S E G R E G A Ç Ã O  S O C I A L

1 - ASPECTOS FUNCIONAIS

2 - ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS E AMBIENTAIS

3 - ASPECTOS DA PERCEPÇÃO SENSORIAL E DA PERCEPÇÃO VISUAL

4 - PRINCÍPIOS SIMBÓLICOS ESTÉTICOS E DE COMPOSIÇÃO PLÁSTICA

5 - ASPECTOS SOCIAIS E DE CONVIÊNCIA HUMANA

6 - ASPECTOS ECONOMICO-FINANCEIROS E DE VIABILIDADE

TECNOLOGIA E RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS, CALCULO E ESTABILIDADE,

FÍSICA APLICADA, INSTALAÇÕES PREDIAIS, PRESERVAÇÃO,

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO, , INFRAESTRUTURA ,

MEIO AMBIENTE , ECOLOGIA, DESENHO TÉCNICO, TOPOGRAFIA,

CARTOGRAFIA,  ETICA, LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE OBRAS, INFORMÁTICA

E COMPUTAÇÃO GRÁFICA, MAQUETES FISICAS E ELETRÔNICAS

1

2

3

4

5

6

ATUAÇÃO DO ARQUITETO

RECURSO BIBLIOGRAFICO PRINCIPAL
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ASPECTOS FUNCIONAIS

Subaspectos: relacional, quantitativo e qualitativo

• a) Quantitativas
– Medidas, áreas alturas, larguras, quantidades de pessoas e equipamentos 

necessários à realização das atividades, ou que precisam usar determinados espaços.

• b) Qualitativas
– Características técnicas de superfícies e acabamentos, formas e disposições mais 

adequadas, para os espaços ou para o mobiliário/equipamentos. Distribuição do 
mobiliário. Circulação de acesso ao mobiliário e equipamentos

• c) Relacionais
– Grau de compatibilidade / incompatibilidade entre as atividades. Possibilidade de 

acomodações e arranjos entre as possíveis atividades.

ASPECTOS FUNCIONAIS

Subaspecto Relacional
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HALL SOCIAL

HALL INTIMO

ESTAR

JANTAR

COPA

COZINHA

E.GOURMET

CIRCULAÇÃO

QUARTO

CLOSET

BANHEIRO

VARANDA

H.OFFICE

H.THEATER

CHURRASQ.

SERVIÇO

DEP.EMP.

RELAÇÃO DESEJÁVEL

RELAÇÃO DESEJÁVEL COM RESTRIÇÕES

RELAÇÃO INDESEJÁVEL SOB ALGUMAS CONDIÇÕES

RELAÇÃO INDESEJÁVEL

TOTALMENTE INCOMPATÍVEL
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SUBASPECTO RELACIONAL

Logica de integração relacional de edificação residencial

CONDIÇÃO=QUEBRA 
VISUAL

SUBASPECTO RELACIONAL

Esboços de possibilidades de formas esquemáticas para integração relacional
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SUB-ASPECTO RELACIONAL

LOGICA RELACIONAL DE UMA COZINHA

• Lógicas de
circulação
favoráveis:

• Sala combinação
entre dois
tipos+circ.lateral

• Cozinha central
com têndencia a
triângulo:
– 1-equilátero 2-

retangulo, 3-
isósceles
(+regular=melhor)

• Quarto: Tendência
ao semi-periférico

COZER

TRATAR E 
LAVAR 

ARMAZENAR

FUNÇÕES DA HABITAÇÃO

• SOCIAL – Sala, varandas sociais, lavabo, Home Theater social, 
hall de acesso, e circulação social (deve ter entrada individual)

• SERVIÇO – Cozinha ,lavanderia e despensa (deve ter entrada 
individual), dependência de empregados, banheiros de serviço.

• ÍNTIMA – Quartos, banheiros íntimos, Home Theater íntimo, e 
circulação íntima.

• LAZER – Nem sempre existem nas residências, pode ser ligada a 
qualquer das outras funções, mas deve acontecer de forma 
discreta no caso da área de serviço.

A INTERAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES DE UMA RESIDÊNCIA 
DEVEM ACONTECER SEMPRE COM TOTAL AUTONOMIA, 
DE MANEIRA QUE NÃO SE DEVA CRUZAR POR UMA 
TERCEIRA FUNÇÃO PARA ATINGIR UMA SEGUNDA.
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SUBASPECTO QUALITATIVO

CIRCULAÇÃO

• CENTRAL – A maior parte do mobiliário disposta ao
longo das paredes, acesso pelo centro do ambiente.

• PERIFÉRICA – permite o acesso completo ao redor do
mobiliário. A maior parte do mobiliário disposta ao
centro

• SEMI-PERIFÉRICA – permite o acesso ao redor do
mobiliários e equipamentos em todas as direções
menos uma.

• LATERAL – permite o acesso aos móveis por um dos
lados, e a maior parte dos objetos disposta do outro
lado

• CIRCULAÇÃO EM S – Reduz a objetividade no acesso
aos objetos em qualquer situação. Normalmente é
indesejada

SUBASPECTO QUALITATIVO

CIRCULAÇÃO

• A DISTINÇÃO ENTRE
OS TIPOS DE
CIRCULAÇÃO NUNCA
É TOTALMENTE
CLARA, SEMPRE
OBSERVAMOS QUAL
É A PREDOMINÂNCIA
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SUB-ASPECTO QUALITATIVO

EXEMPLO DE  ESQUEMA DESCRITIVO DE CIRCULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Social

Intima

Serviço

Central

Lateral

Periférica ou 
semi

Em “S”

SUBASPECTO QUALITATIVO

CIRCULAÇÃO

• CENTRAL – A maior parte do mobiliário disposta ao
longo das paredes, acesso pelo centro do ambiente.

• PERIFÉRICA – permite o acesso completo ao redor do
mobiliário. A maior parte do mobiliário disposta ao
centro

• SEMI-PERIFÉRICA – permite o acesso ao redor do
mobiliários e equipamentos em todas as direções
menos uma.

• LATERAL – permite o acesso aos móveis por um dos
lados, e a maior parte dos objetos disposta do outro
lado

• CIRCULAÇÃO EM S – Reduz a objetividade no acesso
aos objetos em qualquer situação. Normalmente é
indesejada
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SUBASPECTO QUALITATIVO

FORMAS DOS AMBIENTES E EQUIPAMENTOS

• INCLUIR AQUI APONTAMENTOS E
DESENHOS QUE EXPRESSEM O
ENUNCIADO ABAIXO

SUBASPECTO QUANTITATIVO

Modulor – Le corbusier
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SUBASPECTO QUANTITATIVO

Modulor – Le corbusier

ASPECTOS FUNCIONAIS

Subaspecto quantitativo
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ASPECTOS FUNCIONAIS

Subaspecto quantitativo

SUBASPECTO QUANTITATIVO

Área = Homem + mobiliários/equipamentos + circulação
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SUBASPECTO QUANTITATIVO

Área = Homem + mobiliários/equipamentos + circulação

SUBASPECTO QUANTITATIVO

Modulor – Le corbusier
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ASPECTOS FUNCIONAIS

ESCALA URBANA

ASPECTOS FUNCIONAIS

ESCALA URBANA
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ASPECTOS FUNCIONAIS

ESCALA URBANA

ASPECTOS FUNCIONAIS

ESCALA URBANA
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ARQUITETURA E URBANISMO

ASPECTOS BIOCLIMATICOS

PROF.: ARQ. RAULL CHAGAS

ASPECTOS CLIMÁTICOS

SUBASPECTOS

• Termica: Microclima urbano-geografico, Orientação do lote, forma da
edificação, Ventos dominantes Aberturas, propagação por
convecção(liquido), radiação(vacuo), condução(solido), isolamento,
inércia. Artificial: movimento de massas gasosas quentes/frias,
refrigeração, umidificação. Absorção de radiação (cor e luz).

• Acustica: Fonte sonora (distância, meio de propagação, superfícies de
vedação e absorção.

• Luminica: Fontes de luz(natural-aberturas, artificial (luminotecnica),
intensidade, posição, superfícies de reflexão

• Qualidade do ar: Fontes poluidoras por gases e partículas suspensas,
aberturas . Ventilação vazada. Elementos naturais de absorção dos
poluentes. Ventos dominantes
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Microclima

ASPECTOS AMBIENTAIS

Microclima

• ASPECTOS AMBIENTAIS DE BRASÍLIA
– CLIMA:

• O clima predominante da região, segundo a classificação de Köppen é
“tropical de Savana”, com a concentração da precipitação
pluviométrica no Verão. A estação chuvosa começa em outubro e
termina em abril, representando 84% do total anual. O trimestre mais
chuvoso é de novembro a janeiro, sendo dezembro o mês de maior
precipitação do ano. A estação seca vai de maio a setembro, sendo
que, no trimestre mais seco (junho/julho/agosto), a precipitação
representa somente 2% do total anual. Em termos de totais anuais, a
precipitação média interanual, no Distrito Federal, varia entre 1.200
mm e 1.700 mm.

• A temperatura média anual varia de 18º a 22ºC, sendo os meses de
setembro e outubro os mais quentes, com médias superiores a 22ºC.
Considera-se o mês de julho o mais frio, com temperaturas médias
que variam entre 16º e 18ºC. As temperaturas absolutas mínimas de
até 2º C e máximas de 33ºC são registradas, respectivamente, no
Inverno e no início do Verão.

• A umidade relativa do ar cai de valores superiores a 70%, no início da
seca, para menos de 20%, no final do período. Coincidindo com o
período mais quente, nos meses de agosto e setembro, a umidade
pode chegar a 12%, secura típica de deserto.

www.iabdf.org.br
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Microclima

• Condicionates
ambientais:
– Posição 

geografica
universal

– Altitude
– Massas vegetais
– Hidrografia e 

umidade
– Massa 

edificada/imper
meabilizada

– Ventos 
dominantes

new-learn.info

ASPECTOS AMBIENTAIS

Microclima

www.iabdf.org.br

2.  VENTILAÇÃO: 

Durante a estação chuvosa a predominância dos ventos é do quadrante Norte, 

com variação NW e NE, no período os ventos mais fortes vêm de NW. 

A partir do mês de março predominam os ventos de direção Leste. 

Durante o período de estiagem aumenta a incidência dos ventos de Sul e 

Sudeste. 

No mês de março ocorre o maior número de calmarias em relação ao ano. 

Direção dos ventos predominantes: 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

NW NE E E E E E E E NE NW NW 
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SUBASPECTO TERMICO

Carta climática  de Olgyay
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Carta Solar

ASPECTOS AMBIENTAIS

Carta Solar
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Carta Solar

ASPECTOS AMBIENTAIS

Orientação e o tamanho das vedações transparentes

Fonte: www.luminapvc.com.br

http://www.luminapvc.com.br/
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Uso de anteparos solares e forma auto protetora da edificação

http://arquitecturadecasas.blogspot.com.br

http://modern-houses.info
http://www.archdaily.com/
26298/mixed-use-tower-
moho-architects/

• Orientação solar e sua 
proteção: Volumetria ou 
brise> Leste e oeste 
(vertical) Norte> Horizontal

ASPECTOS AMBIENTAIS

Brise Soleil

http://produits-btp.batiproduits.com/Solarys-
Systeme-Hydro-Build-Syst/Brise-Soleil

http://www.orble.com

levolux.com

http://produits-btp.batiproduits.com/Solarys-Systeme-Hydro-Build-Syst/Brise-Soleil
http://www.orble.com/
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Uso de anteparos solares e forma auto protetora da edificação

Projeto de arquitetura e paisagismo: Raull Chagas

ASPECTOS AMBIENTAIS

Uso de anteparos solares e forma auto protetora da edificação

• Fachadas totalmente planas e com altos 
indices de transparencia:

• Exposição solar total

• Desgaste das esquadrias

• Infiltrações
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Orientação e o tamanho das vedações transparentes

Fonte:arcoweb.com

ASPECTOS AMBIENTAIS

Orientação e o tamanho das vedações transparentes

http://www.edifique.arq.br
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ASPECTOS AMBIENTAIS

SUBASPECTO TÉRMICO

Fonte:isolamentos.net
Solotecks.com.br

Fonte: isoeste

ASPECTOS AMBIENTAIS

SUBASPECTO TÉRMICO

Fonte: skycrapercity (Belo Horizonte)

Fonte: novotempo.com (Curitiba)



14/08/2017

35

ASPECTOS AMBIENTAIS

SUBASPECTO TÉRMICO

Fonte: br.luxuryestate.com
Paso Robles, Califórnia

Noticiasuol.com
Cotswolds, na Inglaterra

Fonte: zero hora

SUBASPECTO TERMICO

Condicionantes termicos

http://br.luxuryestate.com/P9991183-Mansao_em_venda-Paso_Robles
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ASPECTOS AMBIENTAIS

SUBASPECTO TÉRMICO

• Fonte: http://bioclimaticarquitetura.blogspot.com.br

ASPECTOS AMBIENTAIS

Radiação e cor

guiadicas.net

blog.groupon.com.br

http://casabelablog.com
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SUBASPECTO ACÚSTICO

Fontes de ruído

http://www.ecp.org.br

forum.zwame.pt

SUBASPECTO ACÚSTICO

Isolamento Acustico

jornale.com.br
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SUBASPECTO ACÚSTICO

Proteção contra o som por barreira se absorção do ambiente

brasiliapitoresca.blogspot.com

doc.brazilia.jor.br

alcnolet.blogspot.com

SUBASPECTO ACÚSTICO

Proteção contra o som por barreira se absorção do ambiente

Paisagismo: Raull Chagas
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Proteção contra o som por barreira se absorção do ambiente

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas

ASPECTOS AMBIENTAIS

Proteção contra o som por barreira se absorção do ambiente

Fonte: arco web
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Proteção contra o som por barreira se absorção do ambiente

ASPECTOS AMBIENTAIS

Proteção contra o som por barreira se absorção do ambiente

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas

Fonte: dream midia
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

Fonte:http://www.eps.ufsc.br

ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

• Fonte: http://bioclimaticarquitetura.blogspot.com.br

http://www.eps.ufsc.br/
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

• Fonte: http://bioclimaticarquitetura.blogspot.com.br

ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

• Fonte: http://bioclimaticarquitetura.blogspot.com.br

http://www.sempretops.com

arquitetando-blog.blogspot.com

ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

• Fonte: http://bioclimaticarquitetura.blogspot.com.br
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

• Fonte: mileniomoveis.com.br

ASPECTOS AMBIENTAIS

Radiação e cor

guiadicas.net

blog.groupon.com.br

http://casabelablog.com
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

• Fonte: http://bioclimaticarquitetura.blogspot.com.br

ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

http://architetandoverde.blogspot.com.br

reciclaestrutural.blogspot.com
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

http://panelinha.ig.com.brsoninhanacozinha.blogspot.com

simplesdecoracao.com.br

ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

tudodehumornainternet.blogspot.com

pipis.com.br
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ASPECTOS AMBIENTAIS

Condicionantes Climáticos para as edificações

portoalegre.olx.com.br

ASPECTOS COPRESENCIAIS

SUBASPECTOS

• Integração a partir de eixos de circulação (axialidade)
• Espaços sensorialmente fechados e com tendência à

agregação social (convexidade)
• Possibilidades de acesso (constitutividade)
• Atividade de atração social (consumo, diversão, proteção

ambiental, contemplação visual)
• Tendência do espaço a ser publico ou privado (publicos x

privados)
• Devassidão e atividades ambiguas
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ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

CONVEXIDADE X CONCAVIDADE

Fonte: audiopt.net

Fonte:
arquitecturamodelo.blogspot.com

Sala redonda ou retangular: ótima 
convexidade
Fonte: comoassim.blogspot.com.br

Fonte: solardejundiai.com.br

Coretos e fontes centrais geram 
espaços côncavos e anti-sociais
Fonte: freipaulo.spaceblog.com.br

Sala em L: espaços côncavos
Fonte: redeimoveisonline.com.br

ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

CONVEXIDADE X CONCAVIDADE
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Fonte: todolocal.com.br

ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

Constitutividade

Fonte: apartamentoemnatal.com

ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

PRIVACIDADE E AXIALIDADE
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ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

AXIALIDADE - ESCALA URBANA

ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

AXIALIDADE E NIVEIS DE PROVACIDADE - ESCALA URBANA
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ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

ACESSIBILIDADE – ESCALA DO EDIFICIO

ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

ASPECTOS DIVERSOS - ESCALA URBANA
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ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

CONSTITUTIVIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL - ESCALA URBANA

ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

ESCALA URBANA

Fonte: viplife.com
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ASPECTOS SOCIAIS E COPRESENCIAIS

ÂMBITO COMERCIAL

Fonte: vemplan.com.br

COPRESENÇA

• COPRESENÇA
– É a área do conhecimento que se ocupa da maneira como as pessoas ocupam o

espaço ou se apropriam dele do ponto de vista social. É ainda uma das únicas
maneiras cientificamente comprovadas de se saber se um espaço terá um maior
índice de aproveitamento para uso humano, por conta de suas características
morfológicas. Muitos profissionais de arquitetura entendem a copresença como
a categoria de análise espacial que determina se as pessoas vão tender a
permanecer, transitar no espaço humanamente utilizável, se elas vão ser
induzidas a acessar o espaço físico, ou ainda se este espaço está vedado à total
inutilização por conta do arranjo dele em relação ao todo de um projeto.

– Profissionais que não tiveram ao menos noções de copresença em sua formação
básica apresentam deficiências de competência para resolver situações de
funcionalidade nos espaços internos das edificações.

– Apesar de ser uma área pouca explorada pelos planejadores de espaço de
interiores no Brasil, existem teses de mestrado e doutourado na área de
arquitetura e de design na europa (em especial na Alemanha e inglaterra) que
fundamentam, de maneira profunda que é possível estabelecer exatamente a
capacidade de agregar ou segregar o uso humano dos espaços através de
parâmetros simples e precisos. Todavia algumas de seus subaspectos ou
subcategorias de análise devem ser levados em consideração.
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COPRESENÇA

• Todas instituições de ensino de arquitetura de alguma maneira
sempre ensinam algum conceito de copresença, caso contrário
estariam negando ao aluno a mais absoluta capacidade de
entender a sociabilização humana, o problema é que a grande
maioria o faz de maneira descomprometida com a exatidão das
informações, de maneira lúdica e intuitiva, não explicam, em que
parâmetros exatos devemos concatenar o planejamento para
atingir resultados

• Algumas escolas de urbanismo adotam copresença como princípio
de planejamento urbano, mas estudam a copresença dentro de
parâmetros diferentes dos que nós estudamos na escala do edíficio.

• De maneira superficial e simplificada , e sem querer esgotar todos
as subcategorias exploradas pela copresença, podemos citar
algumas subcategorias que são recorrentemente estudas em
algumas teses acadêmicas:

COPRESENÇA

– AXIALIDADE – Tem relação direta com os eixos de circulação
decorrente do fluxo humano, apresentam um esquematização
de trabalho que determina que a medida que os ambientes se
apresentam na área de maior intensidade deste fluxo passam a
ser mais atendidas pelo acesso de pessoas. Um ambiente/
atividade que está mais próximo de um eixo “hard” tem a
tendência a ser muito povoado, todavia se este espaço se
encontra no início da trama de eixos o espaço será determinado
como um espaço de transição ou seja, as pessoas tenderão a
não querer permanecer neste mesmo, passarão pelo espaço
somente para acessar um outro, o que não quer dizer que
outras técnicas próprias das outras subcategorias de análise não
possam ser aplicadas para corrigir esta evidência, aumentado o
índice de permanência de pessoas. Quando um espaço está na
extremidade de um eixo de circulação, ou faz parte da trama de
circulação de eixos fracos, este mesmo passa a não ter uma boa
axialidade e consequentemente pode ter uma baixa copresença.
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COPRESENÇA

– CONVEXIDADE – Capacidade que o espaço
tem que apresentam características de
fechamento do seu perímetro poligonal,
de forma conduzir a uma permanência
devido à sua facilidade de
interação/integração. Dentro deste
conceito a partir do momento em que
definimos espaços convexos, basta evitar o
uso de espaços côncavos. A introdução de
elementos centrais também pode
desconstruir espaços côncavos e reduzir a
copresença.

COPRESENÇA

– CONSTITUTIVIDADE – É compreendida como a sub-
ciência da copresença que explica como a
sociabilização a partir das fontes de acesso,
acontecem em torno das aberturas de ligação entre
as atividades cujos estudiosos desta sub-
especialidade costumam chamar de constituições.
Basicamente a constitutividade explica que quanto
mais acessos para um espaço maior tendência à
agregação social. Espaços com menos constituições
tem maior tendência ao público, é mais usado
socialmente, enquanto espaços com menos
constituições tem tendência ao privado e menor
utilização social.
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COPRESENÇA

• Atividades de atração / centro de interesse – As
pessoas tendem a se agregar socialmente quando
alguma atividade de atração acontece no espaço
como: alimentar-se, assistir à reprodução de
imagens, escutar sons agradáveis (da natureza ou
a partir de aparelhos), contemplar elementos da
natureza (dentro do ambiente ou fora dele a partir
de aberturas) ou ainda artificiais como
composições de materiais iluminação e obras de
arte. Condições favoráveis a estudar, se refrescar-
se, aquecer-se proteger-se da luz, sol chuva,
descansar. Jogos, uso de computador, internet e
recreação em geral.

COPRESENÇA

• Níveis de privacidade/devassamento – Alguns ambientes precisam
estar dispostos em níveis menos expostos à possibilidade de acesso
social ou no mínimo visual. Isto atribui aos mesmo a capacidade de
serem mais adequados ao uso publico, ou de serem para privativos
a usuários específicos (privados). Na hierarquia de uma cidade
atribuímos à área residencial o fator máximo de privacidade, e
quanto maior a classe social, maior o potencial privativo. Na escala
dos edifícios atribuímos aos cargos mais elevados de hierarquia
social o maior potencial privativo como chefes, coordenadores de
setor, e nos casos residenciais, temos os ambientes íntimos no topo
desta hierarquia, com ênfase nos ambientes dados ao uso do
proprietário/casal.

• Barreiras de acesso e dificuldades de permanência ou utilização de
espaços e equipamentos – Algumas áreas das edificações tendem a
perder seu nível de utilização por possuírem barreiras de acesso,
como pequenas muretas, pisos delicados que não podem ser
usados com frequência, estarem em desnível por menor que seja o
desnível, estarem acima de uma escada ou ofereçam alguma
dificuldade em sua utilização
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ARQUITETURA E URBANISMO

ASPECTOS FINANCEIROS

PROF.: ARQ. RAULL CHAGAS

ASPECTOS FINANCEIROS

SUBASPECTOS
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ASPECTOS FINANCEIROS

Percentuais das etapas

• Projetos e aprovações 5 a 
12%

• Serviços preliminares 2 a 4 %
• Fundações 3 a 7%
• Estrutura 14 a 22%
• Alvenaria 2 a 5%
• Cobertura 4 a 8%
• Instalação hidraulica 7 a 11%
• Elétrica 5 a 7%

• Esquadrias 4 a 10%
• Revestimentos e 

acabamentos 15 a 32%
• Vidros 3 a 5%
• Pintura 4 a 6%

www.pedreirao.com.br

ASPECTOS FINANCEIROS

ESCOLHA DA TECNOLOGIA - TIPOLOGIA

www.vamosconstruir.com

• Telhado colonial tradicional tende a 
aumentar em até 4 vezes o custo do 
telhado, e até 20% do valor total da obra 
devido às sobrecargas decorrentes

1

2

3
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ASPECTOS FINANCEIROS

ESCOLHA DA TECNOLOGIA - TIPOLOGIA

casa.abril.com.br

• O custo de manutenção do telhado 
tradicional será maior tanto quanto mais 
desníveis forem projetados.

• Telhados contemporâneos (platibandas) 
também podem gerar custos de 
manutenção quando projetados sem 
Balanço.

ASPECTOS FINANCEIROS

ESCOLHA DA TECNOLOGIA - TIPOLOGIA

• Ao contrário do que imaginam os leigos, e
praticam muitos arquitetos, uma casa bonita
e de estética destacada não significa
necessariamente alto custo de investimento.
Ou seja, os aspectos plásticos de uma
edificação não necessariamente se chocam
com os aspectos financeiros. Em
contrapartida os aspectos funcionais e o
conforto ambiental tendem a causar
inconfluências com os aspectos econômicos
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ASPECTOS FINANCEIROS

ESCOLHA DA TECNOLOGIA : CONCRETO ALVEOLAR – DRYWALL – STEEL FRAME

• Redução de desperdício

• Redução de horas de trabalho

• Repetição de procedimentos e materiais

www.r4tecno.com.br

www.cemear.com.br

www.drywallbh.net

ASPECTOS FINANCEIROS

SOBREPOSIÇÃO DE PLANOS

• Quantidade e distanciamento de planos

• Influência de pé-direito: mínima

• O custo do plano vertical tem 
uma contribuição relativamente 
pequena no custo,pois se 
reduzem só  alvenarias, rebocos 
e pinturas ,o resto que é mais de 
60% do seu custo fica como está

• Redução de menos de 1% do 
custo por redução de 10 cm na 
altura.

http://www.r4tecno.com.br/laje.alveolar/
http://www.cemear.com.br/produtos/steel-frame/
http://www.drywallbh.net/
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ASPECTOS FINANCEIROS

COMPACIDADE

• Plantas de edifícios com forma aproxima do
quadrado tendem a apresentar custo de execução
mais baixo, pois solicitam menos planos verticais,
além de menos perímetro e pontos estruturais,
inclusive na fundação.

ASPECTOS FINANCEIROS

COMPACIDADE

• Exemplo de planta de baixa 
compacidade gerando custos 
desnessários ( o objetivo do 
arquiteto era reduzir custos com 
elevadores)
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ASPECTOS FINANCEIROS

COMPACIDADE INTERNAwww.perfeitamulher.com

ASPECTOS FINANCEIROS

COMPACIDADE

• Projetos curvos podem ter alto grau de compacidade, e
gerar baixos custos, mas em alguns casos, os
equipamentos necessários para configurar uma edificação
curva, além dos respectivos acabamentos para superfícies
curvas podem aumentar o custo de uma obra.

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas

http://www.perfeitamulher.com/sala-decorada/
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ASPECTOS FINANCEIROS

ÁREA DE PLANTA

ASPECTOS FINANCEIROS

ÁREA DE PLANTA

• O cliente nos diz muito caro
• Reduzimos a área 10% ou seja a reduzimos para 0,9 

m², o orçamento em quanto se reduz???
• Área= 0,9
• L  =    0,9  =  0,95 m Perímetro = 3,80m
• Orçamento = ?
• Planos Horizontais10% de 25 = 2,5%
• 4 – 3,80
• Planos Verticais  X 100 = 5 de 50% = 2,5%
• Instalações 0%
• TOTAL   5%
• A redução de tamanho de 10%  
• levou a uma redução de custos de apenas 5%
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ASPECTOS FINANCEIROS

RELAÇÃO ÁREA PRIVATIVA X ÁREA TOTAL

CORREDORES GRANDES SÃO CONSIDERADOS 
PERDA DE APROVEITAMENTO DE ESPAÇO

MAIRAMOREM.BLOGSPOT

casa.abril.com.br 

ASPECTOS FINANCEIROS

ESBELTEZ – OSCILA ENTRE 1/2/5/5+

INDICE DE ESBELTEZ PODE GERAR CUSTO

neorama.wordpress.com

http://construcao.dicasenovidades.com.br/
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ASPECTOS FINANCEIROS

GEMINAÇÃO DE FUNÇÕES

• Fazer da sala e da cozinha um espaço único 
(antiga cozinha americana)

ASPECTOS FINANCEIROS

GEMINAÇÃO DE FUNÇÕES

• Fazer da sala e de um dos dormitórios um 
espaço só (Conceito de Loft)
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ASPECTOS FINANCEIROS

ÁREA DE PLANTA

• Edifícios com formas como a do Arquiteto Hans 
Sharoum em Stutgart que vemos a continuação

• São formas que têm alta densidade de paredes 
externas alto custo de construção

ASPECTOS FINANCEIROS

ÁREA DE PLANTA - Apartamentos completos tomando com base 60m²
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ASPECTOS FINANCEIROS

Planejamento da modulação do produto de acabamento

• Exemplo 1: modulo de 45x45 para a palha
• Exemplo 2: Altura do revestimento =90 modulo da cerâmica=60x30
• (aproveitamento vertical total)

ASPECTOS FINANCEIROS

Modulação e padronização

• Repetição padronização e utilização em larga
escala de algum componente da edificação,
reduz custo de produção, reduz desperdício e
custo de mão-de-obra. Padronizar ≠ fazer
tudo igual. Exemplos comuns: esquadrias e
revestimentos.

www.obviusmarg.org

www2.dupont.com

http://www.obviusmargorg/
http://www2.dupont.com/Surfaces_LA/pt_BR/whats_new/media/2012/corian_brorup_sparekasse.html
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ASPECTOS FINANCEIROS

Aplicação útil de acabamentos

• Materiais e equipamentos foram ostensivamente usados em 
locais onde não necessariamente eram úteis. A retirada 
destes excessos é um grande recurso de redução de custos

Projeto de arquitetura e interiores: Raull Chagas

ASPECTOS FINANCEIROS

Presença de agua

• A presença de agua nas atividades 
aumenta o custo das atividades
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ASPECTOS FINANCEIROS

Cadeia de custos

• Todo material cotado precisa prever sua 
cadeia de custos diretos e indiretos

PISO FLUTUANTE

Fornecimento,e
ntrega, garantia, 
mao-de-obra, 
assentamento, 
rodapé
Todos já inclusos

PORCELANATO

transporte
argamassa
rejunte
rodape
mao-de-obra
assentamento
rejuntamento
limpeza

ASPECTOS FINANCEIROS

INFRA-ESTRUTURA DA REGIÃO E INFLUÊNCIA NO CUSTO DO INVESTIMENTO

• Condições Geológicas, topografia.

• Vizinhança

• Trânsito

• Vias de acesso

• Tendência de ocupação das áreas vizinhas

• Segurança

• Possibilidades de futuras reformas ou 
ampliações.
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ASPECTOS FINANCEIROS

INFRA-ESTRUTURA DA REGIÃO E INFLUÊNCIA NO CUSTO DO INVESTIMENTO

• Os menos providos de recursos buscam 
proximidade com hospitais e escolas 
públicas, além de facilidade de acesso ao 
transporte público. 

• As camadas de renda mais alta procuram 
locais com menos violência e maior 
facilidade de acesso com automóvel 
particular.

ARQUITETURA E URBANISMO

ASPECTOS PLÁSTICOS

(Sob a ótica gestaltista)

PROF.: ARQ. RAULL CHAGAS
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• BREVE INTRODUÇÃO TEÓRICA

• Experimentação da ótica gestaltista e não
aprofundamento em uma única ótica.

• Assimilação de conceitos remotos da antiguidade
clássica até o período pós-moderno

• A Gestalt (configuração) não trata de estética

PERCEPÇÃO VISUAL X PLÁSTICA ARQUITETÔNICA

• BREVE INTRODUÇÃO TEÓRICA

• Wertheimer (1945) apud Kneller (1978) afirma que o pensamento criador
é uma reconstrução de gestalts estruturalmente deficientes.

• A visão sistêmica de uma situação formal desestruturado é o elemento
desencadeador da criação.

• Todo elemento formal possui sua própria lógica contextual e um paralelo
forças e tensões semelhantes é encadeado na mente em processo de
resolução da forma. O fechamento desta questão se dá no momento em
que o todo atinge uma unidade (ou harmonia)

• A consciência sobre o que vem a ser o todo é um processo cognitivo e
inevitável do nosso pensamento, poém nenhum informação pode ler lida
como absoluta pois cada elemento só pode ser lido dentro daquel
contexto e deverá ser assimilado de forma diferente em contexto diferente

• A teoria da gestalt não explica o surgimento da configuração inicial
(problemática ou não), tampouco faz proposições estéticas em sua análise.
É, portanto, incapaz de explicar a capacidade de fazer perguntas originais,
não sugeridas diretamente pelos fatos a sua disposição.

PERCEPÇÃO VISUAL X PLÁSTICA ARQUITETÔNICA
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• BREVE INTRODUÇÃO TEÓRICA

• “o processo todo é uma linha consciente de
pensamento. Não é uma adição de operações
díspares, agregadas. Nenhum passo é arbitrário, de
função conhecida. Pelo contrário, cada um deles é
dado com visão de toda a situação.”[1]

• [1] WERTHEIMER, Max. Productive thinking. New
York: Harper and Row, 1945, p. 42 apud KNELLER,
George Frederick. Arte e ciência da criatividade. 17
ed. São Paulo: Ibrasa, 1978, p. 40-41.

PERCEPÇÃO VISUAL X PLÁSTICA ARQUITETÔNICA

• RESUMO
• Este trabalho ocupa-se das relações entre as configurações visuais e

as percepções que as coletividades sociais interpretam a partir
delas, em especial por suas condições cognitivas e cerebrais.
Organizada como abordagem de ordem metodológica, a
investigação objetiva à sistematização da questão compositiva dos
espaços e objetos segundo a ótica gestaltista, aspecto
recorrentemente menosprezado no ensino de diversas escolas de
arte, arquitetura e design brasileiras, todavia supostamente
explorado de modo subjetivo e descomprometido (no tocante a
processo metodológico de produção arquitetônica ou didático
pedagógico em arquitetura) em suas teorias filosófico-culturais. A
aplicação da proposta teórica confabula-se em obras de arte,
arquitetura, design e paisagismo executadas pelo autor do trabalho,
no Distrito Federal com vistas a estas técnicas. Assim, o trabalho
aqui desenvolvido apresenta-se com enfoque empírico, e portanto,
mais prático do que teórico, de sistematização e elaboração de
métodos para composição visual no âmbito da projetação dos
espaços e do ensino específico de ´páreas correlatas.

PERCEPÇÃO VISUAL
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Quadro de planos da percepção visual

• A percepção visual é a
capacidade para interpretar o
ambiente circundante por
processamento de informação
que está contido na luz visível .

• Apesar da percepção visual ser o
primeiro estimulo de registro e
leitura do conteúdo pictórico
presente na informações visuais,
não podemos desconsiderar os
demais níveis de interpretação
sofridas pelo nosso raciocinio,
todavia por fazer parte de niveis
secundários não são alvo principal
do presente estudo.

• Bom gosto é prerrogativa de pessoas leigas, ou seja, que têm uma
boa intuição e optam por usar coisas boas baseadas em
experimentação visual, e parte de princípios subjetivos e sem
parâmetros técnicos de mensuração de valor. Arquitetos usam
conhecimento técnico profundo, planejam espaço baseado neste
conhecimentos técnicos variados , e apresentam cadernos de
projetos numerosos que interligam as informações contidas
subespecialidades técnicas, aparelhagem, dispositivos e
equipamentos que comporão a obra, muitas vezes permeando
conhecimento na área de humanas, dominando a engenharia e
usando de conhecimento em composição plástica, onde a área das
artes contribuem, e ainda assessoram como gerenciadores às obras
quando solicitado. A associação de bom gosto à atuação do
profissional arquitetura/design/artes visuais é inapropriada, já que no
caso dele não tem nada a haver com a intuição empírica, como faz o
leigo (ou pelo menos não deveria).

Conceitos alavancadores

ATRIBUTOS INCIDENTES NA QUALIDADE ARTÍSTICA DAS COMPOSIÇÕES VISUAIS
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• Estética - ramo da filosofia ≠ Mensuração de valor objetivo.

• Questionamento sobre os parâmetros de mensuração e juízo de
valor estético quando analisados sob a ótica da filosofia.

• Todo e qualquer percepção estética passa pelo crivo lógico-
consciente e dos valores morais e culturais? (Estética da
antiguidade clássica)

• Cegos podem ter valores morais e desenvolver raciocínio lógico,
após serem expostos a algum fato de valor histórico, ou não. Mas
será que podem fazer avaliações estéticas inteligíveis por seres
humanos não cegos?

• Busca pela fonte original das belezas sensíveis - reflexo do
inteligível na matéria (Platão), manifestação sensível da ideia
(Hegel)

Conceitos alavancadores

ATRIBUTOS INCIDENTES NA QUALIDADE ARTÍSTICA DAS COMPOSIÇÕES VISUAIS

Conceitos alavancadores

ATRIBUTOS INCIDENTES NA QUALIDADE ARTÍSTICA DAS COMPOSIÇÕES VISUAIS

• Baumgarten – Primeiro gatilho no estudo da sensorialidade como
elemento formador da percepção estética. A Estética começa a ser
vista pela ótica da ciência.

• Juízo estético de Kant (Qualquer juízo estético é subjetivo). A obra
considerada bela, ou sem beleza, por um indivíduo, pode ser
justificada em sentido contrário por outro.

• Hegel - O belo é algo do espiritual, do plano da imaginação e do
espiritual. Um conceito sem realidade física, e reforçado pela sua
visão dialética.

• A FARRA DA DIALÉTICA – Constante falta de intenção em atingir
resultados objetivos na explicação sobre a percepção visual
humana.



14/08/2017

75

Conceitos alavancadores

ATRIBUTOS INCIDENTES NA QUALIDADE ARTÍSTICA DAS COMPOSIÇÕES VISUAIS

• Alhazen (965-c. 1.040) realizou muitas pesquisas e experimentos
sobre a percepção visual, estendeu o trabalho de Ptolomeu na
visão binocular , e comentou sobre os trabalhos anatômicos de
Galeno.

• Leonardo da Vinci (1452-1519) o primeiro a reconhecer qualidades
ópticas especiais do olho. Estabelece a distinção moderna entre
visão foveal e visão periférica

• Hermann von Helmholtz – Nos tempos modernos, estabelece
estudos focados na compreensão do processo de formação de
imagem no olho, e percebe devido a sua pobreza estrutural outros
elementos (provavelmente no cérebro) seriam responsáveis pela
formação da imagem na percepção visual humana

• Gestalt - Configuração sensorial da forma

• Gestalt (psicologia da forma) ≠ Gestalt terapia

• Conceitos estruturantes: Super-soma, transponibilidade

• Representantes:

• Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941); Kurt
Lewin (1890-1947); Wolfgang Köhler (1887-1967)

• Oposição à psicologia moderna - e Wilhelm Wundt (1832-1920)

• O fenomeno phi – sucessão de imagens (base para o cinema)

• Rudolf Arnheim Berlim (1904—2007) - Visão mais aplicada e
contemporânea

Conceitos alavancadores

ATRIBUTOS INCIDENTES NA QUALIDADE ARTÍSTICA DAS COMPOSIÇÕES VISUAIS

http://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Wertheimer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Koffka
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_K%C3%B6hler
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Arnheim
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• O presente tema vem imbuído da intenção de estratificar a porção
artística contida nas composições visuais advindas ou não das
artes, tendo com base técnicas e princípios estudados por
especialistas da percepção visual.

• Foram utilizadas fotografias de espaços internos (design de
interiores), obras arquitetônicas de valor artístico, esculturas,
áreas externas (obras paisagísticas) ou em objetos (peça de design)
concebidos com base nestes conceitos estudados. Depois de
explorar o que poderia ser usado, vivências profissionais passadas
foram revisitadas e melhoradas, quando necessário, dentre elas,
projetos não executados, mas dos quais que possuía imagens
virtuais tridimensionais.

INTRODUÇÃO

• Uma das maneiras de se explicar a arte contida nas composições
visuais parte da relação contextual é por meio de sua relação com
a cultura e a filosofia da arte, como consta na maioria dos textos,
artigos e livros da área, como por exemplo em Gombrich (2008) e
Sitte (1992). A proposta em questão não objetiva o
aprofundamento dessas duas últimas perspectivas; embora
precisem ser citadas em alguns momentos para dar coerência e
validade prática e conceitual às bases técnico-científicas
relacionadas com a percepção visual e sensorial implícitas na arte;
neste caso serão focadas somente nas duas últimas referências,
pois tem a ver com o foco no ponto de vista da composição
plástica.

INTRODUÇÃO
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• As fundamentações mais estudadas foram focadas nos estudos
realizados a partir da escola de A Hochschule für Gestaltung Ulm
(Escola Superior da Forma de Ulm - escola privada) ULM e da
Gestalt , estudiosos do lado científico da percepção visual e
sensorial, além de seus atributos incidentes na agradabilidade
visual humana.

• Para concretização dos conceitos parte-se de duas hipóteses
interrelacionadas: a) Existem princípios superiores que denotam
maior qualidade visual ao trabalho dos profissionais envolvidos na
criação visual e despertam o interesse e afinidade de seus
expectadores que se fundamentam em suas expectativas
originadas na sua percepção sensorial e visual; e b) Existem
técnicas de composição que, se não garantem, pelo menos
orientam tais profissionais na concretização do atendimento as
estas expectativas.

INTRODUÇÃO

Áreas do conhecimento que mais exploram a estética em ordem crescente

SUBASPECTOS

ARQUITETURA

ARTES (plásticas e cênicas)

PSICOLOGIA

HISTÓRIA / LETRAS

SOCIOLOGIA /ANTROPOLOGIA

FILOSOFIA 
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ASPECTOS PLÁSTICOS

SUBASPECTOS

Gráfico esquemático

ATRIBUTOS INCIDENTES NA QUALIDADE ARTÍSTICA DAS COMPOSIÇÕES VISUAIS

• Desta forma,
hipotetiza-se que as
configurações visuais
transmitem certas
sensibilizações aos
indivíduos por meio
de sua configuração
compositiva, e que a
metodização das
mesmas
possibilitaria tratar
objetivamente a
resolução de
qualquer
composição visual. O
gráfico ao lado
ilustra a relação
entre estes
princípios.
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Onirismo

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 Figura 1 - Homem e mulher com um 

monte de excrementos. (Miró, 1935) 

              

 
Fonte: www.fundaciomiro-bcn.org/; acessado 
em: 10-07-11. 

Figura 2 - Criança geopolítica observando o 

nascimento de um novo homem (Dali, 1943) 

 

 
Fonte: www.salvador-dali.org/; acessado em: 
10-07-11. 

 
Figura 3- Casa virada na Polônia                                                                         

 
Fonte: http://curious-places.blogspot.com; 
acessado em: 10-07-11. 

Figura 4 – Casa deformada na Polônia 

 
Fonte: http://curious-places.blogspot.com; 
acessado em: 10-07-11. 

 

HARMONIA/UNIDADE

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 0 – Isocromático de alto contraste
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CLAREZA

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Piet Mondrian, Composition II in 

Red, Blue, and Yellow, 1930

Figura 2 – Museu de arte contemporânea de São 

Paulo- Lina Bo Bardi  

Fonte: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian

acessado em 10/07/2011

Fonte: www. edificandoonline.blogspot.com

acessado em 10/07/2011

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

PREGNÂNCIA

Figura 1 – Escultura 
hiperealista “Still life” de Sam 
jinks 

Figura 2 - Quarto com 
repetição de cor e de forma 

Figura 3 -  Arquitetura 
decontrutivista de Zaha Hadid 

   
Fonte: www. http://mol-
tagge.blogspot.com acessado 
em 10/07/2011 

Fonte: www. 
http://homedesign2you.com 
acessado em 10/07/2011 

Fonte: www. http:// 
abduzeedo.com acessado em 
10/07/2011 
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SIMBOLISMO

MÉMORIA E IDENTIDADE CEREBRAL E PSICOLOGICA

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

SIMBOLISMO

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci
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AGRADABILIDADE

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Equilíbrio

Simétrico em relação ao eixo horizontal

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Rihanna e Paris Hilton Vestem Yves Saint Laurent  

 

Fonte: http://www.fabsugar.com; acessado em: 10/07/2011. 
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Equilíbrio

Assimétrico em relação ao eixo horizontal

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

  
Figura 1- Fachada assimétrica equilibrada                                                                        

Fonte:http://feitoporarquiteto.blogspot.com/2010/11; 
acessado em: 10/07/2011. 
 

 
Figura 2 – Quarto assimétrico equilibrado 

Fonte:http://silentbobroy.blogspot.com/2008_03_01_archive
.html; acessado em: 10/07/2011. 
 

 

Equilíbrio

Assimétrico em relação ao eixo horizontal

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Arquitetos da FGMF exibindo 
maquete física da Wall Paper  
                                                                  

 
Fonte:http://www.zap.com.br/revista/imoveis/
tag/fachada-contemporanea/; acessado em: 
10/07/2011. 

Figura 2 - Maquete física da Wall Paper     
             
                                                     

 
Fonte: http://www.wallpaper.com; acessado em: 
10/07/2011. 
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Equilíbrio

Assimétrico em relação ao eixo horizontal

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1-Planta baixa com falsa simetria visual 

 

Fonte: Gurgel, Miriam. Projetando espaços: 

Design de interiores. São Paulo: Senac Nacional, 

2009. 

Figura 2-Ambiente com peso de cor à direita 

 

Fonte: http://www.nobrasso.com; acessado em: 

10/07/2011 

 

Equilíbrio

Assimétrico em relação ao eixo horizontal

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1- Modelo em Vestido de Christian Dior 

 

Fonte: http://www.geometricsleep.com/2007/03/paris-fall-07-christian-dior.html;acessado em: 

10/07/2011. 
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Equilíbrio

Ótico

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Paisagem em equilíbrio ótico 

 

Fonte: http://www.calabocaeclica.com/; acessado em: 10/07/2011. 

Peso

De tamanho / proporção / volume

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Conjunto de edifícios em Dubai 

 

Fonte: http://hillmanwonders.blogspot.com/2010/07/dubai-towers.html; acessado em: 10-07-2011. 
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Peso

De Grau de elaboração da forma

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Jardim em San Francisco (CA) 

 
Fonte:http://www.houzz.com/photos/64041/Sm
all-City-Garden-contemporary-landscape-san-

francisco; acessado em: 10-07-2011. 

Figura 2 – Jardim renascentista geometrico 

 
Fonte:http://www.apartmenttherapy.com/ny/outdoor/

at-survey-whats-your-garden-style-french-or-
english-085996; acessado em: 10-07-2011. 

 
Figura 3 – Sofá orgânico em sala moderna              

 
Fonte: http://news.archiexpo.com; acessado 
em: 10-07-11. 

Figura 4 – Peça de design orgânico 

 
Fonte: http://www.geekologie.com/; acessado 
em: 10-07-11. 

 

Peso

De Grau de elaboração da forma

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Casa geometrizada 01 Figura 2 - Casa geometrizada 02 

 
 

 
 

Fonte:http://www. http://www.architectinterior.net; 
acessado em: 10-07-2011. 
Fonte:http://www. http://www.architectinterior.net; 
acessado em: 10-07-2011. 
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Peso

De Posição: Caso - Horizontal Caso – Vertical Caso - Contextual

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 Figura 1 – Sofá  em alto contraste 

  
Fonte: http://www.geekologie.com/mt/mt-
search.cgi?tag=seating&blog_id=1; acessado em: 
30-07-11. 

Figura 2 – Paisagismo com muro lilás 

 
Fonte: http://www.hotgardens.net; acessado em: 
30-07-11. 

 
 

Peso

De Posição: Caso - Horizontal Caso – Vertical Caso - Contextual

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Peso vertical Figura 2 - Peso horizontal Figura 3 - Peso de cor e 
vertical 

 
 

 
 

 
 

Fonte: www. 
decoracion.facilisimo.com, 
acessado em 10/07/2011 

Fonte: www. 
brunicontract.com, acessado 
em 10/07/2011 

Fonte: www. 
carpettheworld.org, acessado 
em 10/07/2011 
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Peso

Do mapa de cheios e vazios

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1-Fachada com vazio acima 

 
Fonte: 

http://talkinterior.com/modern-patio-house-
design-with-bright-exterior-yellow-facade-

architecture/: acessado em: mês e ano 10-
07-11. 

Figura 2 – Palmeiras com vazio abaixo 

 
Fonte: 

http://www.fincaservice.com/properties-
mallorca/mallorca-southeast/villa-with-beautiful-palm-

garden-1068-a.html;acessado em: 10-07-11. 

 

PROPORÇÃO

Efeitos de linhas e cores

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1-Bar em proporção horizontalizada 

 

Fonte:http://besttopdesign.com/interior/interior-design-

of-epic-miami-hotel-residences-by-cheryl-rowley/; 

acessado em: 10-07-11. 

Figura 2 – Ambiente com tapete listrado 

 

Fonte:http://www.mypuertogalera.net/2010/04/decorati

ng-rooms-with-straight-lines/; acessado em: 10-07-

2011. 

 

Figura 1 - Tela em aço escovado, feito em tinta transparente sobre ranhuras, da American Artisan Art 

 

Fonte: http://site.americanartisanart.com/blog/2010/08/29/using-horizontal-lines-to-enlarge-a-walls-

appearance/; acessado em: 10-07-2011. 

Figura 1 - “Sobrevoando a 

cidade” dos irmãos Wright, 

em Ohio 

 

Fonte: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_

of_city_nicknames_in_Ohio; 

acessado em 10-07-2011. 
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PROPORÇÃO

Efeitos de linhas e cores

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Instalação da Avenida da Luz, em 

Lancaster (foto diurna) 

  

Figura 2 - Instalação da Avenida da Luz, em 
Lancaster (foto noturna) 

  
Fonte (de ambas): www.dexigner.com 

 

PROPORÇÃO

Dominância

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Museu de Arte - 
Niterói 

 

Figura 2 - Museu da República 
- Brasília 

 

Figura 3 - Catedral de 
Brasília 

 
Fonte: www.niemeyer.org.br; acessado em: 11/07/2011. 
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PROPORÇÃO

Proporção  áurea e pontos áureos

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 Figura 1 – fotografia dividida em 
quadrantes áureos 

Fonte: www.calabocaeclica.com; acessado 
em: 10-07-2011. 
 

Figura 2 - Réplica do Parthenon em 
Nashville, Tennessee, Estados Unidos. 

 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%
A7%C3%A3o_%C3%A1urea; acessado em: 
10-07-2011. 
 

 

CONTINUIDADE

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Continuidade em Sala de TV. 

 

Figura 2 – Continuidade em Banheiro 

 
Fonte: http://www.webdesign.org/photoshop/web-layout/interior-design-layout.16400.html; 
acessado em: 10-07-2011. 
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CONTINUIDADE

Observe a continuidade nada convencional das molduras

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Projeto de arquitetura, paisagismo e interiores: Raull Chagas (fotos de andamento da obra)

CONTINUIDADE

Emolduramento

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Tela com moldura 

 

Figura 2 – Fachada com janelas 
emolduradas 

 

Figura 3 – Espelho com 
molodura 

 
Fonte: 
cultura.culturamix.com; 
acessado em: 10-07-2011. 

Fonte: 
http://www.flickr.com/photos/cs
essums/5236779714/; 
acessado em: 10-07-2011. 

Fonte: 
http://www.trendir.com/archiv
es/000642.html; acessado 
em: 10-07-2011. 
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ORIGINALIDADE

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 Figura 1 - Trecho de Las Vegas com uma 
cópia da Estátua da Liberdade. 

 
Fonte: http://www.city-
data.com/picfilesc/picc19087.php; acessado em: 
10-07-2011. 

Figura 2 - Fashion Show Mall, Las Vegas, 
Estados Unidos. 

 
Fonte: http://www.coolmags.net/78-strangest-
buildings-around-the-world; acessado em: 10-
07-2011. 

 

COMPLEXIDADE

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 
Figura 1 - Dome House, Florida, United States 

 
Figura 2 - Guggenheim Museum, Bilbao, Spain 

Fonte(ambas):http://www.coolmags.net/78-strangest-buildings-around-the-world; acessado em: 10-
07-2011. 

 



14/08/2017

93

RITMOS

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Ritmos simples do Livro de Pedrosa, Israel 

 
Fonte: Pedrosa (2008, p.357) 

Figura 1 - Ritmos compostos do Livro de Pedrosa, Israel 

 

RITMOS

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Fachada em ritmo composto do 
tipo 3-1;3-1;3-2 em fachada  

 
Fonte:http://omponk.routelink.net/blog/house-
in-tokyo-with-balconies-by-kino-architects; 
acessado em: 10-07-2011. 

Figura 2 - Ritmo 2-2 em Fachada pseudo-
romana. 

 
Fonte:http://www.travelpod.com/travel-
photo/katiephelps/1/1245574996/wren.jpg/tpo
d.html; acessado em: 10-07-2011. 
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SIMPLICIDADE

Simplicidade e minimalismo

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 Figura 1 - Casa minimalista por 
Gwenael Nicolas (Fachada) 

 

 
 

Figura 2 - Casa minimalista por Gwenael 
Nicolas (Sala de Estar) 
 

 
 

Fonte: http://www.designshoot.com/japanese-house-with-minimalist-interior-design.html/; acessado 
em: 10-07-2011. 
Figura 3 - Poltrona em composição de simplicidade 
em fundo laranja 

 
Fonte:http://www.123rf.com/photo_4508935_inter
ior-design-with-minimal-elements-in-orange-
color.html ; acessado em: 10-07-2011. 

Figura 4 – Poltronas coloridas em composição de 
simplicidade de fundo vermelho 

 
Fonte:http://www.123rf.com/photo_4303816_four-
colored-armchair-in-a-minimal-room--
rendering.html; acessado em: 10-07-2011. 

 

CONTRASTE

De cor, textura e padronagem

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Quarto em harmonia complementar 
de azul+laranja 

 

Figura 2 - – Quarto em harmonia análoga de 
amarelo+laranja 

 

Fonte: http://homedesigndecorate.com/; acessado em: 10-07-2011. 

 

Figura 3 – Sala em padronagem bege 

 

Figura 4 - Quarto em padronagem vermelha 

 
Fonte:http://www.momoy.com/2009/02/09/modern-and-artistic-wall-cover-from-marburg-architecture/; 
acessado em: 10-07-2011. 
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CONTRASTE

De fundo x figura

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Quarto em fundo-figura 

 
Fonte: http://archzine.org/modern/tag/bedroom-
set/; acessado em: 10-07-2011. 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingres; 

acessado em: 10-07-2011. 

Figura 2 - Jean Ingrés “O sonho de Ossian” 

 
 

 

Figura 1 - David e Golias, Caravaggio 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro; acessado em: 10-07-2011. 

CONTRASTE

De claro e escuro

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - David e Golias, Caravaggio 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro; acessado em: 10-07-2011. 

 
Figura 1 – Quarto em alto contraste 
monocromático 

 
Figura 2 – Quarto em alto contraste 
monocromático e tapete colorido 

Fonte: http://www.homecreat.com/2011/04/03/black-interior-and-furniture-bedroom-with-luxury-
design/; acessado em: 10-07-2011. 
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CONTRASTE

De cor e efeito do relevo sobre a cor

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Edifício Mirado – Madri - Espanha 

 
Fonte: freepicturealbum.blogspot.com 

acessado em 10-07-2011 

Figura 2 – Quarto em contraste de cor 

http://www.futurehousedesign.com/the-color-
green-for-childrens-bedrooms; acessado em: 
10-07-2011. 

Figura 3 – Sala multi-cromática 

 
Fonte:http://www.homecreat.com/category/color-
effect/blue/; acessado em: 10-07-2011. 

 

Figura 4 – Quarto com cores usadas no relevo 

 
http://www.futurehousedesign.com/the-color-
green-for-childrens-bedrooms; acessado em: 
10-07-2011. 
 

 

ICONOGRAFIA MIMÉTICA / HERALDISMO/CONVENÇÃO 
SIGNIFICANTE/ALEGORIA/KISTCH

Heraldismo e efemeridade

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 Figura 1 – Edifício em Nice França 

 

Figura 2 – Biblioteca de Kansas City (EUA) 

 
Fonte: http://www.miraedestino.com.br/zildabrandaoh.cfm?id=2325&n1; acessado em: 10-07-
2011. 

 

Ver pagina 5 do livro literatura e sistemas 
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HERALDISMO

Sutileza e outros recursos para o simbolismo não heráldico

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Os 4 evangelistas de Ceschiatti 

 
Fonte: http://www.archdaily.com/101516/ad-
classics-cathedral-of-brasilia-oscar-niemeyer/; 
acessado em: 10-07-2011. 

Figura 2 – Quarto com heraldismo sutil 

 
Fonte: www.interiordesign-style.blogspot.com; 

acessado em: 10-07-2011. 

 

SEMELHANÇA

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 – Tela abstrata de Patrícia Azoni 

 

Figura 2 – Tela abstrata de Patrícia Azoni 

 

Fonte: http://www.dom.arq.br/ 
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PROXIMIDADE

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

Figura 1 - Buxinhos 

 

Figura 2 - Agaves 

 

Figura 3 – Palmeiras 

 
Fonte: Acervo profissional particular do autor: Chagas, Raul 

 

FECHAMENTO

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci Figura 1 – Fechamento de Gomes, João  

 

Fonte: Gomes, João (2002 pag. 21) 



14/08/2017

99

FECHAMENTO

Figura 1 – Monalisa – Leonardo Da Vinci

 Figura 1 – Tensão horizontal de Arnheim 

 
Fonte: Arnheim (2004,página 412) 

Figura 2 – Tensão em curva de Arnheim 

 
Fonte: Arnheim (2004,página 412) 

Figura 3- Verniz sobre metal da Southern Enterprises 

 
Fonte: http://www.seidal.com;acessado em: 10-07-

2011. 

Figura 4-Picasso obras diversas 

 
Fonte: Arnheim (2004,p. 428) 

 


